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Normă nr. 12/2008 
privind nivelul minim al capitalului social necesar societăţii de administrare a investiţiilor pentru 

administrarea de fonduri de pensii facultative 
 

Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 08 mai 2008 
 

Având în vedere prevederile art. 3, art. 15 alin. (3), (4), (5) şi (7) şi ale art. 20 alin. (2) şi (4) din 
Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,  

în temeiul dispoziţiilor art. 16, 21, art. 23 lit. f) şi ale art. 24 lit. a) şi g) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a 
Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005,  

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite 
prezenta normă.  
 

   CAPITOLUL I 
  Dispoziţii generale  

 
Art. 1. - Prezenta normă reglementează nivelul minim al capitalului social necesar unei societăţi de 
administrare a investiţiilor în vederea autorizării şi funcţionării ca administrator de fonduri de pensii 
facultative.  
Art. 2. - Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normă au semnificaţiile prevăzute la art. 2 din 
Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 
din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare.  
 

   CAPITOLUL II 
  Nivelul minim al capitalului social  

 
Art. 3. - Societatea de administrare a investiţiilor care intenţionează să administreze şi fonduri de 
pensii facultative trebuie să aibă un capital social minim calculat prin însumarea nivelurilor minime 
legale prevăzute de Legea nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 
297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi va reprezenta echivalentul în lei al valorii 
capitalului social minim exprimat în euro, calculat la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României, 
la data constituirii.  
Art. 4. - Completarea capitalului social necesar desfăşurării activităţii de administrare a fondurilor de 
pensii facultative din capitalul social propriu al societăţilor de administrare a investiţiilor până la 
nivelul minim prevăzut de prezenta normă va fi efectuată numai cu autorizarea modificării autorizaţiei 
de funcţionare de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.  
Art. 5. - În vederea autorizării ca administrator de fonduri de pensii facultative, societatea de 
administrare a investiţiilor va prezenta Comisiei autorizarea modificării autorizaţiei de funcţionare ca 
urmare a completării obiectului de activitate, eliberată de către Comisia Naţională a Valorilor 
Mobiliare.  
 

   CAPITOLUL III 
  Dispoziţii finale  

 
Art. 6. - După obţinerea deciziei de autorizare ca administrator de fonduri de pensii facultative este 
interzis orice transfer între activele, pasivele, veniturile şi cheltuielile privind desfăşurarea activităţii de 
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administrare a investiţiilor şi activele, pasivele, veniturile şi cheltuielile aferente activităţii de 
administrare a fondurilor de pensii facultative.  
Art. 7. - (1) Nerespectarea prevederilor prezentei norme duce la respingerea cererii de autorizare ca 
administrator al fondurilor de pensii facultative.  
(2) Nerespectarea prevederilor art. 6 se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare, respectiv 
art. 38 lit. c), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) lit. k) şi alin. (2)-(11), precum şi art. 122 din Legea nr. 
204/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  
 
 


